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المدعوم بالذكاء اإلصطناعي للتداول اآللي

يمكن استخدام هذا االكسبرت بطريقتين :الطريقة
اليدوية والطريقة اآللية

عند تفعيل اإلشتراك يرفق نموذج التداول اليدوي
إفتراضيا

بعد اختيار اإلشارة التي تريد تداولها يمكنك ببساطة
الضغط على زر الرسم البياني األزرق

الخطوة  : 1إختر كيف سيقوم االكسبرت باإلغالق
الجزئي للصفقة بعد بلوغ السعر األهداف

االستراتيجية اإلفتراضية تحدد إغالق  % 40من
الصفقة عند الهدف  % 30 ، 1عند الهدف  ، 2و % 30
عند الهدف 3

يمكنك تعديل اإلعدادات اإلفتراضية وتحديد
استراتيجية الخروج الخاصة بك

الخطوة  : 2إختر حجم الصفقات المناسب لتداوالتك

يمثل "مبلغ المخاطرة" المبلغ الذي تريد المخاطرة
به في هذه الصفقة بالدوالر (أو عملة الحساب)
بينما يمثل "الحجم" عدد العقود التي تريد تداولها -
يمكنك اختيار أي من الخيارين

الخطوة  : 3إختر كيف سيقوم االكسبرت بتعقب أو
تعديل وقف الخسارة بعد وصول السعر إلى الهدف 1
أو/و الهدف 2

يمكنك إنشاء نموذج تداول آلي معدل باإلضافة إلى
استراتيجيات خاصة أيضا تتماشى وإشارات التداول
المرتقبة

صمم استراتيجية مخاطرة الستخدامها في تداول
األدوات المالية واألطر الزمنية المختلفة

للقيام بذلك ،اضغط على زر "إنشاء استراتيجية
جديدة"

هنا يمكنك إنشاء استراتيجيتك الخاصة  -يمكنك
تسميتها وإضافة وصف خاص بها

حدد استراتيجية الخروج ،على سبيل المثال يمكنك
إغالق  % 40من الصفقة عند الهدف  1و  % 60عند
الهدف 3

يجدر المالحظة أن مجموع عمليات اإلغالق الجزئي
يجب أن يبلع مستوى  ٪ 100بالضبط

حدد أيضا كيف سيتم تعقب أو تعديل مستوى وقف
الخسارة بعد بلوغ السعر الهدف  1أو/و الهدف 2

يمكنك ترك وقف الخسارة في مكانه أو نقله إلى
مستوى التعقب أو مستوى الدخول أو الهدف 1

بعد ذلك ،تحتاج إلى تحديد معايير إدارة المال
والمخاطر الخاصة بك من خانة "حجم الصفقات"

يمكن تحديد حجم الصفقات إما عبر نسبة من
الرصيد %أو من خالل حجم عقود محدد

النسبة من الرصيد %تحدد حجم المخاطرة للصفقة
كنسبة من رصيد الحساب اإلجمالي

في مثالنا هذا حددنا المخاطرة عند  % 0.5من رصيد
الحساب

يجدر المالحظة أنه ال يجب عليك أبدا المخاطرة بأكثر
من  ٪ 1.5من رصيد حسابك على صفقة واحدة

حجم عقود محدد يحدد حجم المخاطرة للصفقة عبر
عدد ثابت من العقود

في مثالنا هذا حددنا حجم الصفقة عند  0.5لوت.
يجدر اإلشارة أن مجمل إنكشاف المحفظة ال يجب
أن يتعدى رافعة مالية قدرها  20مرة

نذكر دائما بأهم قاعدة لالستثمار وهي :عدم
استثمار األموال التي ال يمكنك تحمل خسارتها

إضغط "حفظ" إلنشاء االستراتيجية

بعد حفظ التعديالت ،سيظهر إشعار في الزاوية
العلوية اليسرى في المربع األخضر

يمكنك االطالع على تفاصيل االستراتيجية الخاصة
بك على الجانب األيسر  -تذكر دائما أنه بإمكانك
إنشاء عدة استراتيجيات

اآلن إضغط على صفحة "النماذج" إلنشاء نموذج
خاص بك وفقا لالستراتيجيات التي سبق وقمت
بإنشائها

للقيام بذلك ،اضغط على زر "إنشاء نموذج جديد"

تحتاج أوال إلى تسمية هذا النموذج وإضافة وصف
موجز إليه

يمكنك استخدام أي تركيبة تريدها ما بين األدوات
المالية واألطر الزمنية المتعددة  -الخيار لك!

الخطوة النهائية :إضغط "حفظ"

بات النموذج اآلن متوفر في قسم "االكسبرت" في
صفحة "اإلعدادات" ويمكنك إرفاقه بحساب MT4
الخاص بك

سياسة إخالء المسؤولية
ينطوي على التداول مستويات عالية من المخاطرة ،وقد ال يكون مناسبا لجميع المستثمرين .يمكن للرافعة المالية المرتفعة أن تعزز مكاسبك وخسائرك في الوقت عينه .قبل التخطيط
لتداول العمالت األجنبية ،يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك االستثمارية ،ومستوى خبرتك ،ورغبتك في المخاطرة .فقد تخسر بعض أو كل رصيدك األساسي ،وبال تالي يجب عليك
عدم استثمار أموال ال يمكنك تحمل خسارتها .يجب أن تكون على دراية بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العقود اآلجلة ،وأن تطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كانت لديك أية
استفسارات .ال يوجد أية تأكيدات بأن أي حساب سوف ،أو من المحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مشابهة لتلك التي تمت مناقشتها في هذا الموقع والنصوص التي يتضمّنها .إذا قررت
استثمار أموال حقيقية ،فإن جميع قرارات التداول التي تتخذها ستنبع من محض ارادتك .يتألف سجلنا من الصفقات المقدمة للمشتركين مقدما وال يعكس نتائج تداوالتهم .قد يخضع
التداول الفعلي لتأثير بعض عناصر السوق ،إن وجدت ،مثل نقص السيولة ،والتي من شأنها تعزيز أو اضعاف األداء .نتائج األداء االفتراضي أو المصطنع تبقى مقي ّدة .على عكس سجل
األداء الفعلي ،ال توازي نتائج األداء االفتراضي نتائج التداول الفعلي .تخضع برامج التداول االفتراضي لحقيقة أنها مصممة لالستفادة من اإلدراك المتأخر.
ينطوي تداول السلع على خطر وقوع خسائر جسيمة .لذلك يجب عليك تقدير مدى تناسب تداول هذه األصول وحالتك المالية بعناية .فتقع على عاتقك مسؤولي ّة المكاسب أو الخسائر
المترتّبة عن الصفقات التي ستتّخذها ،وعليك أن توافق على عدم تحميلنا في  Analyzzerأو أي مورد آخر للمعلومات مثل تلك المسؤولية بأي شكل من األشكال .استخدام النظام يعني
أن المستخدم يقبل إخالء المسؤولية وشروط االستخدام Analyzzer .ليس مستشار مالي مر ّ
خص أو وسيط مالي ،كما أنه ال يعرض شراء أو بيع أي من األصول المالية المذكورة في أي
خدمة مقدمة .وفي حين نعتقد في  Analyzzerأن المحتوى المقدم دقيق ،ال توجد ضمانات صريحة أو ضمنية لدرجة الدقة .على أية حال ،نعتقد أن المعلومات المقدمة موثوقة .ال نضمن
دقة أو اكتمال أي من المعلومات المقدمة .نعتمد في  Analyzzerعلى األطراف الثالثة من أجل توفير التكنولوجيا والمعلومات ،وإذا عانى أي طرف ثالث من فشل ما ،عندئذ قد تتأخر
المعلومات أو حتى ال تُسلّم على اإلطالق .جميع المعلومات والتعليقات الواردة في هذا الموقع ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،اآلراء والتحليالت واألخبار واألسعار والبحوث ال
تشكل نصيحة استثمارية أو دعوة لشراء أو بيع أي نوع من أنواع األصول المالي ّة .ال نتحمل في  Analyzzerأية مسؤولية عن أية خسارة أو ضرر قد ينتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن
استخدام هذه المعلومات أو االعتماد عليها. .

جميع المعلومات الواردة في هذا الموقع اإللكتروني تعكس رأي أو معتقد المؤلف الخاص .ال تُعتبر أي من هذه المعلومات بمثابة توصية أو نصيحة مالية بأي معنى من المع اني ،وبالتالي
ال تُلزم المؤلّف أو الناشر أو شركاء  Analyzzerتحت أحكام أي قانون تجاري أية مسؤولية عن تداولك بأي شكل من األشكال .يتم تقديم المعلومات واآلراء الواردة على الموقع ألغراض
إعالمية وتعليمية فقط ،وال يجب اعتبارها نصيحة مباشرة أو غير مباشرة لفتح حساب تداول و  /أو استثمار األموال في تداول العمالت األجنبية مع أي شركة لتداول الفوركس.
لمراجعة كافة الشروط ،يرجى ولوج روابط الشروط والسياسات على موقعنا على اإلنترنت :انقر هنا

خدمة العمالء
إتصل بنا+85230080660 :
واتس أب+85230080660 :
راسلناsupport@Analyzzer.com :

